70mai Rearview Dash Cam
Wide

Přečtěte si prosím pozorně následující manuál.
Představení zařízení

Uživatelský manuál

Online průvodce
Naskenujte níže uvedený QR kód. Funkce produktu jsou podrobně
popsány v online návodu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte
uvedený návod.

70mai

Stažení aplikace 70mai
Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai. Vyhledejte aplikaci 70mai
v Google Play pro Android nebo v Apple Store pro iOS. Nebo si naskenujte
níže uvedený QR kód. Aplikaci stáhněte a následně nainstalujte.

Instalace produktu
1. Příprava před instalací
Vložte do Micro SD paměťovou kartu. Poté vložte do DC/IN portu nabíjecí
kabel.

3. Umístění nabíjecího kabelu
Nabíjecí kabel veďte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů
(podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel veďte okolo
přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci
a vložte do cigaretového zapalovače.

Typy:



2. Instalace zařízení
Jak je uvedeno na obrázku níže, kameru nasaďte na zpětné zrcátko
automobilu. Kameru řádně zajistěte. Pokud je zrcátko větší, než je
samotná kamera, nastavte kameru tak, aby nebyla blokována zpětným
zrcátkem. Použijte přiložené fixační pásky.

Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
Vedení kabelu a pozice cigaretového zapalovače se může lišit od
modelu automobilu.

4. Nastavení kamery
Vložte kabel kamery do cigaretového zapalovače. Poté nastartujte
automobil (klíč otočte do polohy ACC). Kamera se automaticky zapne.
Kamera podporuje nastavení univerzálního úhlu s rotací ±4°. Nastavte si
úhel kamery podle vaší potřeby. Ujistěte se, že kamera směřuje dopředu.



Zapnutí/Vypnutí
1. Zapnutí
Kamera funguje podle následujícího postupu:
 Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout.
 Zapojte napájecí kabel do cigaretového zapalovače a nastartujte
automobil. Kamera se automaticky zapne.
 Umožňuje funkci parkovacího hlídače. Když je kamera nastavena
v režimu parkovacího hlídače, automaticky se kamera zapne, když
se automobil pohne nebo hrozí kolize.
Pokud kamera nebude připojena nabíjecím kabelem k cigaretovému
zapalovači a kapacita baterie bude malá, kamera se automaticky nezapne.
2. Vypnutí
Kamera funguje podle následujícího postupu:
 Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout.
 Nechte zapojený napájecí kabel v cigaretovém zapalovači. Poté
vypněte automobil. Kamera se automaticky vypne.
Kamera se automaticky vypne, když:
 Kamera nebude připojena nabíjecím kabelem k cigaretovému
zapalovači a kapacita baterie bude malá, kamera se automaticky
nezapne.

Pokud kamera nebude připojena nabíjecím kabelem
k cigaretovému zapalovači a okolní teplota přesáhne provozní
teplotu baterie kamery.
 Pokud kamera pracuje v prostředí s vysokou teplotou, která
přesahuje provozní teplotu kamery.
 Pokud vyndáte microSD paměťovou kartu z kamery.
 Pokud vypnete motor automobilu. Pokud automobil ponecháte
v provozu 10 min, můžete v kameře nastavit čas automatického
vypnutí kamery. Pokud s kamerou nemanipulujete nebo ji
nepoužíváte.
Typy: Pokud kameru manuálně vypnete, při dalším používání ji také
musíte manuálně zapnout. Výrobce nenese zodpovědnost v případě, že
kameru manuálně vypnete.
Doplňky
Funkce zadní kamery: můžete si dokoupit zadní kameru:
 70mai HD Backup Camera
 70mai Night Vision Backup Camera
Naskenujte níže uvedený QR kód.

Poznámka: Signál ze zadní kamery se zobrazí na displeji kamery se
zpožděním. Zobrazený obrázek ze zadní kamery je pouze informativní.

Obsah balení
1x 70mai Rearview Dash Cam Wide
1x Napájecí adaptér
1x Nabíjecí kabel
1x Páčidlo
2x Fixační pásky
1x Uživatelský manuál
Popis funkcí
1. Hlavní displej
Ve chvíli, kdy se kamera zapne, automaticky začne nahrávat video.
Červená problikávající tečka v levé horní části displeje signalizuje
nahrávání.
Výchozí nastavení, vypnutí audia nahrávání. Stiskněte tlačítko
umístěné dole pod symbolem. Audio nahrávání je spuštěno, když
je zobrazen symbol
.
Pokud je režim* nahrávání přední/zadní kamery zapnut, je ikona
nahrazena
.
Stiskněte tlačítko umístěné pod tímto symbolem, tím dojde
k nahrávání nouzového videa. Záznam bude poté uložen ve složce
Nouzové video.
Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem, tím zapnete/vypnete
kameru.
Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem. Vstup do Album listu.
Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem. Vstup do nastavení
kamery.

Symboly na stavovém řádku
Povolena funkce zpětného pohledu.
Povolena funkce parkovacího hlídače.
Povolena funkce wifi hotspot.
Zakázána funkce wifi hotspot.
*Funkce zpětného pohledu musí být spojena se zadní kamerou.
Typy: Wifi hotspot se dá povolit/zakázat v nastavení kamery.
2. Režim nahrávání videa
Ve chvíli, kdy se kamera zapne, automaticky začne nahrávat video.
Červená problikávající tečka v levé horní části displeje signalizuje
nahrávání.
Režim nahrávání není povolen za těchto okolností:
 po prvním spuštění.
 když bude microSD karta naformátována.
 když je kamera aktualizována.
 když je kamera uvedena do továrního nastavení.
 když kamera přijímá aktualizace z aplikace.
 když je kamera vypnuta nebo když posílá data do aplikace
Když se kamera vrací do původního zobrazení nebo ukončí požadovaný
úkon, automaticky se vrátí zpět do režimu přehrávání.
3. Nouzové video
Nouzové video může být použito:



Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem .
Kamera tak začne nahrávat video automaticky, když detekuje
kolizi.

Ve chvíli, kdy kamera nahrává nouzové video, nepřerušujte ji. Po skončení
přehrávání, kamera automaticky přejde do režimu přehrávání.
Citlivost režimu nouzového nahrávání můžete změnit v nastavení kamery.
Pokud nechcete, aby se režim nouzového nahrávání spouštěl
automaticky, nastavte možnost v nastavení kamery.
Kamera neukládá všechny nouzové videa do složky nouzová videa. Pokud
nemůžete nouzové video najít, podívejte se do složky přehrávání.
Systém kamery si vyhledá příslušné místo v microSD kartě. Až karta
dosáhne své kapacity, první nahrané nouzové video se přepíše. Pokud
chcete zachovat všechna videa, uložte si je do svého chytrého telefonu
nebo počítače.
4. Parkovací hlídač
Režim parkovacího hlídače bude v provozu pouze po instalaci parkovacího
kabelu. Pokud bude povolen parkovací hlídač, kamera se automaticky
přepne do režimu parkovacího hlídače ve chvíli, kdy vypnete automobil.
Během kolize, kamera začne automaticky nahrávat video a poté ho uloží
do složky parkovací hlídač. Kamera vás při zapnutí upozorní na nahrané
video.
Režim parkovacího hlídače je založen na pohybu sensoru, který detekuje
případné kolize zaparkovaného automobilu. Výrobce nemůže zaručit, že
všechny kolize budou kamerou zaznamenány. Pokud budou převažovat
vibrace nad kolizí, můžete režim ukončit v nastavení kamery.
Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro
referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.
Varování
 Zařízení je určeno pouze k zaznamenávání videa. Zařízení
negarantuje bezpečnou jízdu. Výrobce nezodpovídá za jakékoliv
nehody, ztráty informací nebo za špatnou manipulaci.
 Některé funkce nemusí fungovat správně. Funkce se mohou lišit
model od modelu automobilu, režimem řízení nebo prostředím.

Výrobce nezaručuje, že zařízení bude fungovat správně pod jiným
zdrojem napětí, jinou provozní teplotou, jinou provozní vlhkostí, kolizí,
poškozenou microSD kartou. Videa slouží pouze pro referenční účely.
 Kameru nainstalujte tak, aby nebránila výhledu řidiče a
neomezovala airbagy. Jinak by mohlo dojít k poranění osob.
 Použijte pouze kabel a adaptér přiložený u zařízení. Nepoužívejte
jiné zařízení. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost.
 MicroSD karta není součástí balení. Kartu si kupte odděleně.
 Systém na kartě nemusí odpovídat systému v kameře. Před
prvním použitím kartu naformátujte přímo v kameře.
 Kupte si pouze kvalitní microSD kartu. Karty nižší třídy mohou
způsobit nahrávání nekvalitního videa nebo pomalé nahrávání
videa do karty. Kapacita nemusí odpovídat reálné kapacitě.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost.
 Pokud baterie kamery vyteče, bude visuálně vypadat nafoukle
nebo jinak poškozeně. Vyhledejte servisní pracoviště.
 Nevystavujte kameru magnetickému poli. Mohlo by dojít k jejímu
poškození.
 Kameru nepoužívejte za extrémních podmínek (při -10 °C nebo
nad 60 °C).
 Zařízení použijete v souladu se zákonem.

